
1 
 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER 
 

Secretariaat: Zuid-IJsselkade 4 3467CN Oudewater 
Telefoon: 06-5258 1330   

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl  
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl 

 

 

Oudewater, 1 december 2021 
 
 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 
 
 

HET NIEUWS VAN BEGIN DECEMBER  
 
 
Lezingen, de vorige 

 
De heer Gé Vaartjes zou op woensdag 17 november spreken over ‘Godfried Bomans’. Maar 
helaas, andermaal kwam Corona hier een roetveegstokje voor in het eten gooien, zullen we 
maar zeggen. 
Uitgesteld maar weer. Je zou er haast aan gaan wennen . . . . . . 

 

 
 
G - beleid 

 
Er was eens een tijd, lang geleden, Corona was alleen nog maar een Mexicaans biertje; 
Nederland was in rep en roer over 5G: de komst van een nieuwe generatie in het mobiele 
telefoonnetwerk. Er waren wonderlijke complottheorieën, er werden zendmasten 
opgeblazen. Maar het ging niet snel. Ik gebruik nog steeds 4G. Nu gaat ondertussen de uitrol 
(als ik dat rare woord mag gebruiken) van het 5G-netwerk geruisloos verder, in de schaduw 
van hele andere complottheorieën over dat virus en wat ‘ze’ daar allemaal mee van plan 
zouden zijn. 
 
In de bestrijding van het virus en de effecten ervan duiken nu nieuwe maatregelen op, die 
worden aangeduid met 3G en met 2G. Genezen, gevaccineerd, getest, in allerlei 
combinaties. Er is zelfs een politieke partij die met een voorstel komt voor een 1G-beleid. 
Maar het gaat niet snel. Op moment van schrijven is het virus-, of beter anti-virus-beleid nog 
volop in ontwikkeling. 
 
De Geschiedkundige Vereniging Oudewater draagt ook een steentje bij aan de loop van 
deze geschiedenis. Sterker nog: zij geeft een duidelijk vooruitstrevend signaal af: 
Met ingang van 1 december voert onze Vereniging het ultieme 0G beleid. 
Er zit dan geen G meer in het bestuur. 
 
Ik maak graag gebruik van dit moment en deze plek om het bestuur en u allemaal van harte 
te bedanken voor de ruimte en het vertrouwen dat ik gedurende mijn ruim 10 jaren als 
secretaris van deze mooie Vereniging heb mogen ervaren.  
Gé 
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Nieuwe bestuursleden 

 
Zoals uit bovenstaand blok wel duidelijk zal zijn geworden, is er tot 1 december geen 
(tegen)kandidaat gesteld voor de vacature ‘bestuurslid met zicht op functie van secretaris’. 
Daarmee is de heer Ton Bode met ingang van 1 december nu de secretaris van de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
Ik wens hem minstens evenveel plezier in zijn functie als ik heb gehad in al die jaren.  
Ton zal zichzelf hieronder introduceren. Maar eerst is er ruimte voor de voorzitter. 
En hier eindigt dus nu mijn bijdrage aan de ledenbrief.  
 

 
 
Van de Voorzitter 

 
Het is 1 december 2021, een gedenkwaardige dag voor onze vereniging. Niet alleen voor 
onze vereniging, maar in het bijzonder voor twee mensen, Gé de Gunst en Ton Bode. De 
een gaat en de ander komt. Beiden komen van de GVO en hun harten zijn verankerd met de 
GVO. Je kunt echter niet altijd al je krachten blijven geven. Er komt ooit een tijd van gaan en 
voor de opvolger een tijd van inzet en komen. 
 

GÉ was ruim tien jaar onze secretaris. Wie weet dat niet? Bij ieder lid was hij bekend. Hij 
was dikwijls het begin van je lidmaatschap, bracht je een welkomstcadeautje en hield je, via 
de door hem met veel verve en zichtbaar plezier geschreven ledenbrief op de hoogte van 
alles wat binnen de GVO gebeurd was of zou gebeuren. Hij was bij iedere lezing aanwezig, 
hij opende iedere zaterdag en zondag, als het museum open moest, de voordeur, de 
zolderdeur, zette alle benodigde elektrische apparaten aan, hing de vlag uit en sloot om 
17.30 weer alles af. En dat had eigenlijk niets met zijn secretariszijn te maken. Hij deed het 
graag en met een glimlach. 
 
Bestuurlijk kenden we hem als de man die binnen een week na de vergadering de notulen 
naar ons mailde, eventuele afspraken regelde, brieven uitzond en zorgde dat bij de 
gemeente- administratie de data, waarop wij gebruik wilden maken van het stadhuis, 
vastgelegd werden. Een vergaderdata-agenda voor een half jaar lag vast. Voor iedere 
vergadering had hij zich goed voorbereid. Gé en ik hadden tussen de vergaderdata door ook 
regelmatig kleine vergaderingen, waar soms een verslag van werd gemaakt. Kregen we 
bezoek dan werd ook dat opgetekend. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Moesten we 
elders bij een vergadering zijn, er volgde notulen.  
Aan het einde van een gesprek was hij het die de kunst van het samenvatten en prioriteiten 
stellen als de beste verstond. 
Naast alle schrijfwerk zag Gé ook nog tijd om verder te schrijven in boeken en in de redactie 
van Oude Waarden. En dan volgden ook weer de gesprekken met de drukker. DRUK, 
DRUK, DRUK! 
 
Nu weet ik zeker dat hij zal zeggen dat ik overdrijf, maar dat is beslist niet waar. Ik kan u 
verzekeren dat ik Gé heel erg zal missen en ook de vele mails, telefoontjes, de kopjes koffie 
bij hem en bij mij.  Wij hebben tien jaar veel lief en leed van de vereniging gedeeld en die jas 
gaat nu uit. Maar ik heb er wél twee vrienden bij gekregen: Ada en Gé. 
 
Gé, ik begrijp dat je je “echt” gepensioneerd wilde gaan voelen en ik gun je dat van ganser 
harte. Ga genieten van alle dingen die nog op je lijstje staan. We zien je wel weer bij de 
komende lezingen en evenementen (als corona voorbij is). 
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TON, van harte welkom bij het bestuur van de GVO. Het zal voor jou en voor ons even 
wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we heel goed samen zullen werken. Dat je een 
echte geelbuik bent is al een groot voordeel. Je begrijpt Oudewater. 
Je hebt, toen we met elkaar spraken, duidelijk laten merken en zien dat je ervoor zult gaan 
en dat je ervaring een groot voordeel zal zijn voor de GVO. Hoe jij je secretariszijn aan zult 
kleden dat ligt helemaal bij jou. Ik wens je heel veel succes en het zal voor jou een prettige 
gedachte zijn dat Gé met een gerust gevoel afscheid neemt. 
Het ga jullie beiden goed 
 
Nell van Gool 
 

 
 
Introductie nieuwe secretaris 

 
Mijn naam is Ton Bode en per 1 december 2021 neem ik de taken over van Gé als secretaris 
van de GVO. 
 

 
In Namibië 

 
Alhoewel pas 10 jaar in deze stad wonend is Oudewater wel mijn geboorteplaats (1962) en 
ben ik hier opgegroeid en naar school gegaan. In 1985 kreeg ik een baan aangeboden bij 
een Amsterdamse reder in koopvaardijschepen die mij vervolgens stationeerde bij hun 
scheepvaartkantoor in Monaco waar ik vijf jaar met heel veel plezier heb gewerkt. Een oud-
collega daarvandaan had net een transportbedrijf in Bodegraven gekocht en nodigde mij uit 
om bij hem te komen werken. Aanvankelijk als controller en naar mate de onderneming 
groeide met nu vijf vestigingen en 350 collega’s ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op 
HR1 wat ik nu nog steeds doe. 
 
Komend uit het buitenland koos ik als woonplaats Amsterdam waar ik een appartement 
kocht in de Nieuwmarktbuurt. Een buurt met een rijke geschiedenis. Tot aan de tweede 
wereldoorlog de oude Jodenbuurt. Nadat de Joden zijn weggevoerd en vermoord hevig 
verpauperd met als dieptepunt de Nieuwmarktrellen in de jaren 70, de drugsoverlast in de 

 
1 Noot van de redactie (Gé, nog net): human resource, vroeger: personeelszaken (als ik het wel heb) 
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jaren 80 van de vorige eeuw, totdat de wijk mede door actieve bewoners en Stadsherstel de 
verloedering een halt toeriep. De wijk bloeide in een mum van tijd op tot één van de meest 
geliefde wijken en werd steeds drukker mede door de naast gelegen beruchte “Wallen” die 
grote hoeveelheden toeristen aantrok. Toen ik in 2010 een zeer ernstig ongeval kreeg en 
tweehoog aan de gracht zonder parkeerplaats in mijn fysieke toestand toen geen optie was 
besloot ik terug te keren naar Oudewater.  
 
Via Jacques Zanen, die ik nog kende van vroeger, werd ik vrijwilliger bij de sluis aan de 
Amsterdamse Veer en toen dat werd gemechaniseerd bood hij me aan om suppoost te 
worden bij de tentoonstelling op het stadshuis. Die klus trok mij bijzonder aan omdat 
geschiedenis mij altijd mateloos interesseert. Tijdens de reizen die ik maak kan ik mij 
helemaal laten meevoeren door de geschiedenis. Of het nu het Oude Rome, of de tempels 
van Luxor waar je de historie letterlijk kan aanraken, in de Hollandse Schouwburg in 
Amsterdam of het Franse dorp Ouradour-sur-Glane, dat in 1944 is uitgemoord door de 
Nazi’s en er nog steeds zo bij staat zoals zij het hebben achtergelaten, voél je de 
geschiedenis over je heenkomen. 
 
Die belangstelling wil ik graag delen met anderen en hoop dat met net zoveel enthousiasme 
te doen zoals Gé dat de afgelopen jaren heeft gedaan. Ik ben hem hiervoor dank 
verschuldigd en hoop nog veel van hem te leren.       
 
Als kind kwam ik regelmatig bij mijn grootvader Thies Bode, de schapenhandelaar op de 
Oude Singel, over de vloer. Alhoewel een man van weinig woorden liet hij zich toch wel eens 
verleiden om oude verhalen met onversneden humor op te dissen over markante personen 
die Oudewater hebben bevolkt. Die verhalen horen ook bij de geschiedenis van Oudewater.  
 
Ik vind het belangrijk dat die verhalen niet in de vergetelheid raken. 
Goethe zei ooit “Het beste dat de geschiedenis ons nalaat is het enthousiasme dat zij 
veroorzaakt” 
 

 
Activiteiten in 2022 

 
En dan het verenigingsjaar 2022.  
Het Bestuur gaat er in de organisatie vooralsnog van uit dat er weer veel kan. Mochten er 
toch Corona-beperkingen van toepassing zijn of worden, dan laten wij u dat zo spoedig en 
tijdig mogelijk weten. 
Hieronder in de tabel staan alvast enkele punten uit het programma 2022. 
 

 

2022   

Donderdag 6 
januari  
20.00 uur 

Lezing: “Klokken door de eeuwen heen” door de 
heer Peter Schipper uit Tiel 
En 
Nieuwjaarsreceptie 

Stadhuis 

Woensdag 9 
februari  
20.00 uur 

Lezing: “Johan J. Vierbergen” door de heer J. 
Biemans uit Bergeijk 

Tuinzaal Wulverhorst 

maart Lezing en Jaarvergadering Stadhuis 

Maandag 11 
april 

Lezing: “de perikelen rond 5 mei in Oudewater” 
door de heer Hans Suijs 

 

Dinsdag 17 tot 
en met vrijdag 
20 mei 

Meerdaagse reis ‘Hanzesteden’  
 
NB: dit is de uitgestelde reis van voorjaar 2020 
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En natuurlijk is er in ons Stadsmuseum de tentoonstelling ‘Zorg door de eeuwen heen’. 
Traditiegetrouw hopen we begin april Stadsmuseumseizoen 2022 te starten.  
 

 
 
 
Sponsoren 

 
Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan 

het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum. 
 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze begunstigers niet zou 

zijn geweest. 
 

 
 
 

HARTELIJK DANK aan al onze begunstigers. 
 

 
 
Slot: 
Welaan, het bestuur wenst u allen sterkte met de toch weer verscherpte corona-
maatregelen.  
Wees alstublieft voorzichtig en blijf (zo) gezond (mogelijk).  
En een hartelijk tot ziens bij onze activiteiten. 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Ton Bode, secretaris 


